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MULTIKLINIKA „SALUTE” Sp. z o.o. 

ul. Bolesława Czerwińskiego 8-10 

40-123 Katowice 

 

NR KRS   – 00002500058 

NR NIP   – 6342637519 

NR REGON  – 240289569 

 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Kompleksowe wsparcie diagnostyczno-

terapeutyczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i osób z ich otoczenia”, dla którego 

zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług 

zdrowotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 – zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do 

składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07_AU_2019 

 

Przedmiot zamówienia: 

Badania neurologiczne, badania EEG, przygotowanie opinii badania EEG na 

rzecz uczestników projektu „Kompleksowe wsparcie diagnostyczno-

terapeutyczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i osób z ich 

otoczenia” 

Kody CPV: 

85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne 
85121220-1 Usługi specjalistyczne w zakresie nefrologii lub układu nerwowego 

 

 

 

Katowice, 23 sierpień 2019 r. 
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1. Postanowienia ogólne. 

Postępowanie na badania neurologiczne, badania EEG, przygotowanie opinii badania EEG na 
rzecz uczestników projektu „Kompleksowe wsparcie diagnostyczno-terapeutyczne dzieci  
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i osób z ich otoczenia” prowadzone będzie w trybie 
rozeznania rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 17 lipca 2017) oraz w oparciu  
o „Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia” obowiązujący w MULTIKLINIKA 
„SALUTE” Sp. z o.o. 
Podstawowym dokumentem regulującym i rozstrzygającym o wszelkich sprawach związanych  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia jest treść niniejszych „Warunków”. 
W dokumencie tym zawarte są w szczególności: 

 warunki1 przedmiotowe i podmiotowe wymagane od wykonawców, 

 kryteria2 oceny i wyboru ofert, 
Zamówienie w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie diagnostyczno-terapeutyczne dzieci  
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i osób z ich otoczenia” będzie współfinansowane przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa IX. 
Włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, 
poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs. 
 

2. Przedmiot zamówienia. 

2.1. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne 
85121220-1 Usługi specjalistyczne w zakresie nefrologii lub układu nerwowego 

 
2.2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia są: badania neurologiczne, badania EEG, przygotowanie opinii 
badania EEG na rzecz uczestników projektu „Kompleksowe wsparcie diagnostyczno-
terapeutyczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i osób z ich otoczenia” 
 

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Świadczeniu usługi polegającej na: 
1) Badaniach neurologicznych dla dzieci w wieku od 1,5 do 16 lat: w wymiarze 200 

godzin wsparcia dla 100 uczestników projektu.  
2) Badaniach EEG dla dzieci w wieku od 1,5 do 16 lat dla 60 uczestników projektu. 
3) Przygotowanie opinii badania EEG dla 60 uczestników projektów. 

                                                           
1

Warunek to wymagania stawiane wykonawcom, który musi być przez nich bezwzględnie spełniony. Niespełnienie 

określonego warunku jest podstawą do odrzucenia oferty. 

 

2
Kryterium to wymaganie, które podlega ocenie. Oznacza to, że może być ono przez poszczególnych wykonawców  

w lepszym lub gorszym stopniu spełnione w stosunku do wykonawcy, który to kryterium spełnia najkorzystniej dla 

Zamawiającego. 
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W ramach realizacji zamówienia, obowiązki Wykonawcy w szczególności będą obejmowały: 

 Zamawiający przewiduje zatrudnienie: 1 osoby na stanowisku lekarza neurologa.  

 Realizacja całego zamówienia w okresie: sierpień 2019 – sierpień 2020 z możliwością 
przedłużenia. 

 Zamówienie będzie realizowane w Katowicach Bolesława Czerwińskiego 8-10. 

 Zadaniem Wykonawcy usług jest świadczenie usługi na rzecz uczestników projektu w dni 
robocze w godz. od 8.00 do 19.00 oraz w soboty do godz. 18.00. 

 Szczegółowe terminy wykonania usługi – wg grafika po wcześniejszym uzgodnieniu. 

 Koszt dojazdu do miejsca usług należy wkalkulować w cenę usługi. 

 Wykonawca w zakresie realizacji zamówienia będzie prowadzić: 

 Miesięczne zestawienie zawierające imię i nazwisko uczestnika dziecka / 
opiekuna, datę, godzinę badań, podpis lekarza i podpis rodzica / opiekuna 
prawnego dziecka korzystającego z zajęć; 

 Indywidualną kartę uczestnika projektu, zawierającą: imię i nazwisko uczestnika 
(dziecka /rodzica-opiekuna), datę i godzinę zajęć, podpis lekarza i podpis rodzica 
lub opiekuna prawnego dziecka korzystającego z zajęć. 

 Wzory w/w dokumentów Zamawiający dostarczy Wykonawcy. 

 Rozliczenie wykonania umowy następować będzie na podstawie zbiorczego zestawienia, 
w których uwidocznione będą dane Wykonawcy, dane odbiorcy usług, data i zakres 
usługi. Wskazane dane potwierdzane będą podpisem Wykonawcy. Kompletna 
dokumentacja stanowić będzie podstawę obliczenia wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

 Wykonawca udokumentuje świadczone usługi w formie papierowej dokumentacji. 

 Zamówienie będzie realizowane po ustaleniu potrzeb uczestników projektu. 
 

2.4. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

Realizacja całego zamówienia w okresie: sierpień 2019 – sierpień 2020 z możliwością 
przedłużenia. 
 

3. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe 
warunki: 

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za akceptację 
treści zapytania.  

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicz-
nym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający ma prawo do wery-
fikacji i akceptacji osób prowadzących konsultacje lekarskie neurologiczne na pod-
stawie CV oraz dokumentów określonych przez Zamawiającego potwierdzających po-
siadane kwalifikacje i doświadczenie najpóźniej do 7 dni przed wykonaniem zadań 
określonych w niniejszym zapytaniu. 
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4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamó-
wienia 

5. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienia określone w niniejszym za-
pytaniu ofertowym 

6. Wykonawca nie jest powiązany ani osobowo, ani kapitałowo z Zamawiającym w ro-
zumieniu zasady konkurencyjności, o której mowa w podsekcji 6.5.3 Wytycznych  
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020, tj.: Oferent nie jest powiązany/a kapitałowo lub osobowo z Zamawiają-
cym, ani z osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygo-
towaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szcze-
gólności na: 
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, peł-
nomocnika; 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowac-
twa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

 

4. Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.  
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego 

wysłania lub dostarczenia oferty którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za prze-
słanie/złożenie oferty w innym miejscu niż wskazane w niniejszym zaproszeniu. 

3. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego. 
4. O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data i godzina 

wpłynięcia do Zamawiającego.  
5. Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez roz-

patrzenia przez Zamawiającego. 
6. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia 

oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu oferto-
wym 

 

5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 

1. Przedstawienia Formularz Ofertowego (na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do 
Zapytania Ofertowego).  

2. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad konsultacjami lekarskimi neurologicz-
nymi.  

3. Umożliwienia dokonania weryfikacji konsultacji lekarskich neurologicznych przez 
Zamawiającego.  

4. Umożliwienie przeprowadzenia kontroli projektu przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Śląskiego jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję 
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Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą lub inne uprawnione do kontroli pro-
jektu.  

4) Przeprowadzenia: 
a) Badań neurologicznych dla dzieci w wieku od 1,5 do 16 lat: w wymiarze 200 

godzin wsparcia dla 100 uczestników projektu.  
b) Badań EEG dla dzieci w wieku od 1,5 do 16 lat dla 60 uczestników projektu. 
c) Przygotowanie opinii badania EEG dla 60 uczestników projektów projektu. 

 

6. Kryterium wyboru ofert: 

1. Kryterium wyboru jest: cena - waga punktowa 100%. 
2. Wybrana zostanie oferta o najniższej cenie netto obejmującej łącznie wszystkie 

elementy zapytania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. 
 

7. Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie zamówienia. Złożenie przez 
Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez tego Wykonawcę. 

2. Ofertę należy złożyć w terminie do 26.08.2019 r. do godziny 15.00 drogą pocztową, 
przesyłką kurierską lub osobiście w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: 

 
MULTIKLINIKA „SALUTE” Sp. z o.o. 
ul. Bolesława Czerwińskiego 8-10 
40-123 Katowice 
 
3. Koperta powinna być opisana w następujący sposób: 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07_AU_2019   MULTIKLINIKA „SALUTE” Sp. z o.o. 
ul. Bolesława Czerwińskiego 8-10 
40-123 Katowice 

 
Oferta na badania neurologiczne na rzecz uczestników  

projektu „Kompleksowe wsparcie diagnostyczno-terapeutyczne dzieci z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu i osób z ich otoczenia” 

 
Nazwa / nazwisko oraz adres Wykonawcy składającego ofertę. 

 
 

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania opakowania oferty, Zamawiający 
nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie oferty lub jej przedterminowe 
otwarcie. 
4. Należy dostarczyć ofertę do Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego (liczy się 

data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferty, które wpłyną do 
Zamawiającego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
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8. Sposób powiadomienia o wyborze, warunki podpisania umowy, zastrzeżenia 

zamawiającego: 

1. O wynikach przeprowadzonego naboru ofert (ewentualnie o jego unieważnieniu) 
Oferenci zostaną powiadomieni za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Za-
mawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do 
składania ofert oraz prawo do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego 
etapie, w szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców za-
mówienia ofert przekraczających wysokość środków zaplanowanych w budżecie pro-
jektu na realizację niniejszego działania. 

3. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana będzie podpisana umowa w miejscu  
i na warunkach określonych przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z za-
strzeżeniem nie przekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projek-
tu na realizację niniejszego działania. 

5. Płatność nastąpi po wykonaniu zamówienia na podstawie protokołu odbioru będące-
go podstawą do wystawienia przez Oferenta rachunku lub faktury VAT podpisanego 
przez obie strony pod koniec miesiąca kalendarzowego pod warunkiem dostępności 
środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Zamawiającego. 

 

9. Wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia 

Wykluczeniu z postępowania podlegają podmioty, które są powiązane kapitałowo lub 
osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, podlegające  
w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowacenia drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
nr  07-AU-2019 na wykonanie badań neurologicznych  

z dn. 23.08.2019 r. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Zamówienie ofertowe dotyczy wyboru oferenta na świadczeniu usługi polegającej na: 
1. Badaniach neurologicznych dla dzieci w wieku od 1,5 do 16 lat: w wymiarze 200 godzin 

wsparcia dla 100 uczestników projektu.  
2. Badaniach EEG dla dzieci w wieku od 1,5 do 16 lat dla 60 uczestników projektu.  
3. Przygotowanie opinii badania EEG dla 60 uczestników projektów. 

 
Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne 
85121220-1 Usługi specjalistyczne w zakresie nefrologii lub układu nerwowego 
 
Termin i miejsce realizacji zlecenia: 

Realizacja całego zamówienia w okresie: sierpień 2019 – sierpień 2020 z możliwością przedłużenia. 
Zamówienie będzie realizowane w Katowicach Bolesława Czerwińskiego 8-10. 
 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 

1. Przedstawienia Formularz Ofertowego (na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Za-
pytania Ofertowego).  

2. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad konsultacjami lekarskimi neurologiczny-
mi.  

3. Umożliwienia dokonania weryfikacji konsultacji lekarskich neurologicznych przez Za-
mawiającego.  

4. Umożliwienie przeprowadzenia kontroli projektu przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Instytucję Po-
średniczącą lub Instytucję Zarządzającą lub inne uprawnione do kontroli projektu.  

5. Przeprowadzenia: 
a) Badań neurologicznych dla dzieci w wieku od 1,5 do 16 lat: w wymiarze 200 godzin 

wsparcia dla 100 uczestników projektu.  
b) Badań EEG dla dzieci w wieku od 1,5 do 16 lat dla 60 uczestników projektu. 
c) Przygotowanie opinii badania EEG dla 60 uczestników projektów projektu.  

 
Wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia 

Wykluczeniu z postępowania podlegają podmioty, które są powiązane kapitałowo lub osobowo  
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, podlegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowacenia drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
nr  07-AU-2019 na wykonanie badań neurologicznych 

z dn. 23.08.2019 r. 
ZAMAWIAJĄCY: 
MULTIKLINIKA „SALUTE” Sp. z o.o. 
ul. Bolesława Czerwińskiego 8-10 
40-123 Katowice 
 

WYKONAWCA: 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko:  ........................................................................................... 

Adres siedziby/adres zamieszkania:  ........................................................................................... 

Tel./fax.:    ........................................................................................... 

Adres e-mail:    ........................................................................................... 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. realizacji zamówienia na: 
1. Badaniach neurologicznych dla dzieci w wieku od 1,5 do 16 lat: w wymiarze 200 godzin 

wsparcia dla 100 uczestników projektu.  
2. Badaniach EEG dla dzieci w wieku od 1,5 do 16 lat dla 60 uczestników projektu.  
3. Przygotowanie opinii badania EEG dla 60 uczestników projektów. 

w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie diagnostyczno-terapeutyczne dzieci z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu i osób z ich otoczenia” składam następującą ofertę na realizację usługi zgodnie  
z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 

1. Badanie neurologiczne: 
a) Cena netto za 1 (jedną) godzinę badania neurologicznego:  
b) Ilość godzin: 
c) Łączna cena netto c= (a x b) …………………… cena brutto:…………………….. 

2. Badanie EEG 

a) Cena netto za 1 (jedną) szt. badania EEG:  
b) Ilość badań: 
c) Łączna cena netto c= (a x b) …………………… cena brutto:…………………….. 

3. Przygotowanie opinii badania EEG 

a) Cena netto za 1 (jedną) szt. badania EEG:  
b) Ilość opinii: 
c) Łączna cena netto c= (a x b) …………………… cena brutto:…………………….. 

Złożona oferta powinna określać wynagrodzenie Wykonawcy za 1 godzinę zegarową świadczonej 
usługi, wynagrodzenie za całą usługę netto, przy oraz łączną cenę oferty brutto jak powyżej: 

 
Oświadczam, że: 

a) w całkowitej cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi  
w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym nr 7-AU-2019; 

b) zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń; 
c) w pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału  

w postępowaniu; 



 

str. 9 

 

d) akceptuję wszystkie zapisy zapytania ofertowego nr 7-AU-2019 i zapewniam należytą 
staranność, terminowość i dyspozycyjność przy realizacji przedmiotowego zamówienia; 

e) w przypadku wyboru mojej oferty wykonam dokumentację opisaną w zapytaniu 
ofertowym oraz wymaganą przez Zamawiającego; 

f) zobowiązuję się, że w przypadku wyboru mojej oferty zawrę umowę w miejscu  
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

OŚWIADCZENIE 

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. realizacji zamówienia na: 
1. Badaniach neurologicznych dla dzieci w wieku od 1,5 do 16 lat: w wymiarze 200 godzin 

wsparcia dla 100 uczestników projektu.  
2. Badaniach EEG dla dzieci w wieku od 1,5 do 16 lat dla 60 uczestników projektu.  
3. Przygotowanie opinii badania EEG dla 60 uczestników projektów. 

w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie diagnostyczno-terapeutyczne dzieci z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu i osób z ich otoczenia” oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym 

kapitałowo lub osobowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO; 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 

 
Miejscowość, dn. …………………………………….   ……………………………………. 

          podpis Wykonawcy 
 


